
 کاریزما چیست؟

 مقدمه

و تمام مقاالت مربوط به آن را مطالعه کنید ، در نهایت به یک کلمه « چیست  کاریزما  »اگر همین االن سرچ کنید .رییسخانم سالم 

 گیرایی میرسید :

 .افرادی هستند که بدون هیچ گونه تالشی ، توجه هارا به خود جلب میکنند

 .ک نور میدرخشندبا ورود به جمع همانند ی

 .همچنین مهارت بسیار باالیی در برقراری ارتباط با اطرافیان دارند ، طوری که به دیگران حس ارزشمند بودن میدهند

 .به این افراد کاریزماتیک میگویند

 :اگر شما هم میخواهید فردی کاریزماتیک باشید ، ابتدا باید بدانید

 کاریزما چیست ؟

جادویی است که باعث میشود شما ناخودآگاه توجه هارا به سمت خود جلب کنید و دیگران دوست داشته  کاریزما یک قدرت درونی و

 .باشند پای صحبت های شما بنشینند

 .به معنای کلی کاریزما باعث جذابیت شما میشود

 .ا میشوددیگران هر لحظه نکات جذاب جدیدی از شما میبینند و همین باعث لذت بردن آنها از هم کالم بودن شم

 تعریف کاریزما از زبان ماریان ویلیامسون ) نویسنده آمریکایی(

 .یک درخشش در آدمهاست و نمیشود آنرا با پول خرید کاریزما چیست ؟

 . ست که تأثیر آن قابل دیدن استیک انرژی نامرئی

 چرا این اتفاق میوفتد؟

از کلماتی استفاده میکنید که قدرتمند است و باعث میشود در حالی که چون زبان بدن شما جذاب است . تن صدای شما تأثیر گذار است. 

 .کامال فرد مهربانی به نظر میرسید ، قدرتمندی شما هم به چشم بیاید

 .شخصیت شما از هر جنبه نکات جذاب پایان ناپذیر زیادی دارد و دیگران هر بار چیز های جدیدی را از شما میبینند

 ل ،البته عوامل بیرونی هم مث

 نوعی که لباس میپوشید در کاریزماتیک بودن شما بی تأثیر نیست و در نهایت

به همین دالیل بدون اینکه بدانید ، حرف های شما روی دیگران تأثیر میگذارد و شما کسی هستید که دیگران دوست دارند در جمع با او 

 .ارتباط بگیرند

 .لطفا با من کمی حرف بزن ، هرچند کوتاه اما صحبت با تو بسیار تأثیر گذار است درباره شما بیشتر بدانند و حتی به زبان بیایند که

 ریشه کلمه کاریزما

 . کلمه کاریزما ، از کلمه خاریسمای یونانی که خود برگرفته از کلمه خاریتاس به معنای جذابیت ، موهبت میباشد
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ی الهی است و فقط به افرادی داده میشود که قرار است رهبر در زمان یونان باستان ، مردم به این اعتقاد داشتند که کاریزما یک هدیه

 .باشند

 

 ا یک موهبت الهی است ؟آیا کاریزم

 . باید بگویم خیر

ه در یونان باستان یا در گذشته بسیاری از افراد فکر میکردند ، کاریزما یه موهبت الهی است ، که هر فردی ندارد و فقط افراد قدرتمندی ک

 رهبری را بر عهده داشتند ،

 . این موهبت الهی شاملشان میشد

 !بودن ، همانند رنگ چشم ارثی نیست کاریزماتیک که است این واقعیت اما 

 !حتی موهبت هم نیست که فقط عده معدودی بتوانند آن را داشته باشند

 فردی به میتوانید خودتان روی کار با و است دریافت قابل ، نفس عزت و نفس به اعتماد مثل کاریزما همانند بسیاری از ویژگی ها 

 .شوید تبدیل کاریزماتیک

 جای کار من میاید ؟به ک« کاریزما»اصال 

 . ی انسان ها دوست دارند مورد توجه قرار بگیرندهمه



 . حرف هایشان روی دیگران تأثیر بگذارد و به دیگران احساس خوبی بدهند

 .ای مهم باشد و در جمع ها به قول معروف ستاره جمع باشندهمیشه نظر آنها در هر زمینه

 : خبر خوب این است که

 .یت کاریزماتیک تبدیل شویدشما میتوانید به شخص

 .تر کنیدکاریزما به شما کمک میکند تا موفقیت های بیشماری در زندگیتان به دست بیاورید و ارتباطاتتان را گسترده

 

 : خبر بد این است که

 .شود کاریزما در وجود شما همیشگی نیست و بسته به عوامل مختلف ، ممکن است این ویژگی گاهی در شما کمرنگ

 .اما با اندکی تمرین میتواند دوباره این ویژگی را برگردانید

 : باید بدانید که

ی بسیاری از افراد موفق بر این باورند کاریزما نیست که شما را به رهبر بودن تبدیل میکند ، بلکه رهبر بودن است که شمارا تبدیل به فرد

 . کاریزماتیک میکند

 ید؟شما با این حرف تا چه حد موافق

 .اگر بخواهیم واقع بینانه این موضوع را بررسی کنیم ، همین االن خیلی از افرادی را میشناسید که کاریزماتیک هستند اما رهبر نیستند

 .با این حال باز هم هرجایی که وارد میشوند توجه ها به آنها جلب میشود

 .پس لزوما داشتن کاریزما ارتباطی به رهبر بودن ندارد

 افراد کاریزماتیک ، محبوب هستند ؟ی آیا همه

ی افراد کاریزماتیک ، محبوب هستند ناخودآگاه در ذهن ما این باور غلط هم که همه« کاریزما چیست » وقتی به این فکر میکنیم که 

 .وجود دارد

 . ی افراد کاریزماتیک لزوما میان همه مردم محبوب نیستنداما همه

 .برای مثال هیتلر ، فردی تأثیر گذار و حتی میان بسیاری محبوب بود اما مورد تنفر بسیاری از افراد هم قرار گرفته بود

 آیا افراد کاریزماتیک ، ویژگی های یکسانی داشته اند ؟
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 .ر این زمینه مثال زدنی هستندحال که میدانیم کاریزما چیست ، اگر به گذشته نگاه کنیم ، افراد کاریزماتیک زیادی وجود دارند که د

 : برای مثال 

 .... رابی ویلیامز ، اپرا وینفری ، باراک اوباما ، مرلین مونرو ، فردی مرکوری ، جان اف کندی ، وینستون چرچیل و

طالعه کنید مو به تنتان م آنها زندگی به راجع بار هر اگر که آنقدری ، اند داشته باالیی کاریزمای  درست است که همه این افراد نام برده ،

 . سیخ خواهد شد ، اما الزاما تمامی ویژگی های آنها یکسان نبوده است

 برای مثال

 . وینستون چرچیل ؛ سیاستمدار ، افسر ارتش و نویسنده بریتانیایی بود

 دلیل شهرت چرچیل کاریزمای باال و مهارت فوق العاده در سخنرانی بود ، در حالی که

 .بسیار ضعیف عمل میکرد در کارهای اجرایی

 اما 

گرچه مورد تنفر بسیار باالیی هم قرار گرفته  ،آدولف هیتلر ، سیاستمدار و رهبر آلمانی به علت کاریزمای باال محبوبیت بسیار باالیی داشت 

 .بود

 . البته او برای رسیدن به این نقطه و تأثیر گذاری در دیگران تمرین های زیادی میکرد

 .ارت سخنرانی بینظیرش حتی توانایی اجرایی باالیی هم داشتبه غیر از مه

 .پس تا اینجا متوجه شدیم ، کاریزما لزوما باعث محبوبیت میان تمام افراد نمیشود و همه افراد کاریزماتیک هم ویژگی های یکسانی ندارند

 سخن آخر

 .جنبه های مختلف میدانیدپس حاال اگر برایتان سوال پیش بیاید که کاریزما چیست ، جواب آن را از 

 . البته این فقط یک زمینه کلی راجع به کاریزما بود

 و کاریزما رشد های راه و کاریزماتیک افراد های ویژگی ، کاریزماتیک شخصیتی های تیپ ؛ مانند  در مقاله های بعدی به جزئیات بیشتر

 .پرداخت خواهیم صحبت کاریزماتیک افراد بدن زبان

  

 


